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Số 1610/TCDN-GV
V/v hướng dẫn biên soạn giáo án
và tổ chức dạy học tích hợp

Kính gửi: Các Sở Lao Động - Thương binh và Xã Hội
Tại quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/11/2008 của bộ trƣởng Thƣơng binh và Xã hội về việc ban hành hệ thống biểu mẫu. sổ sách quản lý dạy
và học trong đào tạo nghề đã quy định các loại mẫu giáo án lý thuyết, thực hành và
tích hợp dùng trong cơ sở dạy nghề. Riêng đối với mẫu giáo án tích hợp, nội dung
có nhiều điểm mới, cấu trúc tƣơng đối tổng quát, do vậy, một số cơ sở dạy nghề
còn lúng túng trong quá trình áp dụng.
Để thống nhất cách biên soạn giáo án tích hợp, tổng cục dạy nghề hƣớng dẫn
một số nội dung liên quan, cụ thể nhƣ sau:
1. Các điều kiện tiến hành tổ chức dạy học tích hợp
Dạy học tích hợp có thể hiểu là một hình thức dạy học kết hợp giữa dạy học
lý thuyết và dạy học thực hành để dạy cho ngƣời học hình thành một năng lực nào
đó nhằm đáp ứng đƣợc mục tiêu của môn học/ mô-đun. Các điều kiện để tiến hành
tổ chức dạy học tích hợp bao gồm:
1.1. Về chương trình đào tạo
Để có thể dạy học tích hợp, chƣơng trình đào tạo phải đƣợc xây dựng theo
định hƣớng “tiếp cận theo kỹ năng” trên cơ sở tổ chức các năng lực cần thiết của
thực tiễn sản xuất tức là chƣơng trình phải đƣợc cấu trúc theo các môđun năng lực
thực hiện nhằm hình thành các kỹ năng hành nghề cho ngƣời học.
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1.2. Về cơ sở vật chất
Để có thể dạy học kết hợp lý thuyết và thực hành, cần bố trí hợp lý các phòng
học để khi dạy học một kỹ năng nào đó, giáo viên dạy phần kiến thức chuyên môn
đến đâu, thực hành ngay kỹ năng đó sau. Cả hai hoạt động này đƣợc thực hiện
cùng một địa điểm. Do vậy, nơi dạy học tích hợp phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
- Có đầy đủ máy móc, trang thiết bị phục vụ giảng dạy.
- Có diện tích đủ lớn để vừa dạy học lý thuyết, vừa có thể bố trí máy móc
thiết bị để dạy học thực hành.
1.3. Về đội ngũ giáo viên
Giáo viên phải có khả năng dạy học đƣợc cả lý thuyết chuyên môn và thực
hành nghề.
2. Một số định hướng về biên soạn giáo án tích hợp
Tổng cục dạy nghề hƣớng dẫn biên soạn giáo án tích hợp theo một số nội
dung chủ yếu sau đây:
2.1. Nội dung phần mở đầu, phần tổ chức lớp học, phần rút kinh nghiệm
tổ chức thực hiện trong Mẫu giáo án quy định tại Quyết định số 62/2008/QĐBLĐTBXH ngày 4/11/2008 đã nêu chi tiết.
2.2. Phần thực hiện bài học (chi tiết tại phụ lục kèm theo)
Nhƣ vậy, để biên soạn đƣợc các nội dung theo hƣớng dẫn, giáo viên cần phải
thực hiện các công việc nhƣ sau:
- Căn cứ vào mục tiêu của mô-đun đào tạo xác định đƣợc các kỹ năng cần
phải giảng dạy trong mô-đun.
- Biên soạn giáo án tích hợp theo từng kỹ năng (thông thường mỗi một kỹ
năng được kết cấu là một bài học trong mô-đun).
Trên đây là một số hƣớng dẫn về biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích
hợp. Tổng cục Dạy nghề đề nghị các Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội sớm
triển khai hƣớng dẫn đến các cơ sở dạy nghề để tổ chức thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vƣớng mắc phản ánh về Tổng cục
(Vụ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề); 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm- Hà Nội,
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điện thoại: 04.39745195, Fax: 04.397300339, Email vugiaovien@yahoo.com để
đƣợc hƣớng dẫn.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;

Cao Văn Sâm

- Tổng cục trƣởng (để b/c);
- Lƣu VT, vụ GV

3

Phụ lục
MẪU GIÁO ÁN TÍCH HỢP - PHẦN THỰC HIỆN BÀI HỌC
(Kèm theo công văn số: 1610/TCĐN-GV ngày 15 tháng 9 năm 2010)
Hoạt động dạy học
TT
1

Nội dung

Hoạt động

Hoạt động của

của giáo viên

học sinh

Dẫn nhập
Giới thiệu tổng quan về

Lựa chọn các

Lựa chọn các hoạt

bài học. Ví dụ: Lịch sử, vị

hoạt dộng phù

động phù hợp

trí, vai trò, câu chuyện,

hợp

hình ảnh...liên quan đến
bài học
2

Giới thiệu chủ đề
- Tên bài học:

Lựa chọn các

Lựa chọn các hoạt

- Mục tiêu:

hoạt động phù

động phù hợp

- Nội dung bài học: (giới

hợp

thiệu tổng quan về quy
trình công nghệ hoặc trình
tự thực hiện kỹ năng cần
đạt đƣợc theo mục tiên bài
học)
+ Tiểu kỹ năng 1 (công
việc 1);
+ Tiểu kỹ năng 2 (công
việc 2);
.......
+ Tiểu kỹ năng n (công
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Thời gian

việc n).
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Giải quyết vấn đề:
1. Tiểu kỹ năng 1 (công

Lựa chọn các

Lựa chọn các hoạt

việc 1):

hoạt động phù

động phù hợp

a. Lý thuyết liên quan:

hợp

(chỉ dạy những kiến thức
lý thuyết liên quan đến
Tiểu kỹ năng 1)
b. Trình tự thực hiện:
(hƣớng dẫn ban đầu thực
hiện Tiểu kỹ năng1)
c. Thực hành: (hƣớng dẫn
thƣờng xuyên thực hiện
Tiểu kỹ năng 1)
2. Tiểu kỹ năng 2 (công

Lựa chọn các

Lựa chọn các hoạt

việc 2): (các phần tƣơng

hoạt động phù

động phù hợp

tự thực hiện tiểu kỹ năng

hợp

1)
.........................
n. Tiểu kỹ năng n (công

Lựa chọn các

Lựa chọn các hoạt

việc n), (các phần tƣơng

hoạt động phù

động phù hợp

tự nhƣ thực hiện tiểu kỹ

hợp

năng 1)
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Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức: (nhấn Lựa chọn các

Lựa chọn các hoạt

mạnh các kiến thức lý

động phù hợp

hoạt động phù

thuyết liên quan cần lƣu ý) hợp
- Củng cố kỹ năng: (củng
cố các kỹ năng cần lƣu ý;
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các sai hỏng thƣờng gặp
và các khắc phục)
- Nhận xét kết quả học
tập: (đánh giá về ý thức và
kết quả học tập)
- Hƣớng dẫn chuẩn bị cho
buổi học sau: (về kiến
thức, về vật tƣ, dụng cụ...)
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Hướng dẫn tự học
- Hƣớng dẫn các tài liệu

Lựa chọn các

Lựa chọn các hoạt

liên quan đến nội dung

hoạt động phù

động phù hợp

của bài học để học sinh

hợp

tham khảo.
- Hƣớng dẫn tự rèn luyện.
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
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